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1. Tere tulemast

Programmi kasutatakse selleks, et teavitada juhti, kui kaua ta võib sõita  ning millal j a  millist

tüüpi puhkust ta  peab lähemal  ajal  võtma.  Programm analüüsib  sõiduaega  ja  teavet  rikkumiste

kohta juhikaardilt saadud andmete alusel.

Programmil on kolm põhifunktsiooni:

· annab kiirelt infot praeguse juhi tööaja kohta, mis sisaldab sõiduaega, puhkeaega ja muude

tegevuste aega;

· planeerib lähimate päevade tegevusi;

· annab teavet viimase 28 päeva rikkumiste kohta.

Tänu nendele  funktsioonidele  saab  iga  juht  vältida  teeäärse  kontrolli  ajal  probleeme,  mis

võivad tuleneda sõiduaega ning puhkeperioodide arvu ja kestust käsitlevate eeskirjade rikkumisest.

Kõige olulisem teave esitatakse peamises kokkuvõtte aknas. Aken kuvatakse, kui loete programmis

juhi  ajagraafikut.  Aken  sisaldab  eelkõige  teavet  sõiduaja  kohta  vaheaegade  vahel,  ööpäevase

sõiduaja, nädala ja kahe nädala sõiduaja kohta ning juhile vajalike puhkeaegade kohta.

Võtke ühendust programmi TachoScan Driver tootjaga

Võtke ühendust programmi TachoScan Driver toega

Programmi aktiveerimine

Kui teil ei õnnestu spikrifailis navigeerida, klõpsake siia .
Spikrifaili vaatamiseks klõpsake vasakul pool olevas puus mooduli nimele.

2. Viimased uuendused

2.1. versioon 2.0

Juhikaardi lugemine sõidumeeriku abil

Lisatud  võimalus  alla  laadida  juhikaardi  andmeid  läbi  digitaalse  sõidumeeriku  kasutades

ülekandekaablit TachoUSB:

Vastavalt määrusele 1266/2009 on  j uhikaardi  lugemine  ilma  firma  kaardita  võimalik  alates  2011
oktoobrist registreeritud  sõidukitele  paigaldatud  sõidumeerikust.  Vastavalt  nendele  firmakaardita
sõidumeerikust j uhikaardi lugemise reeglite muutustele:
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- Stoneridge SE5000 versioonilt 7.3
- VDO 1381 versioonilt 1.4
- EFAS versioonilt 4.

· programmi peaaknas on lisatud ikoon: Juhikaardi lugemine läbi lugeja;

· aknas: "Seaded " lisatud valik:

Ř Seadista aeg digitaalsest sõidumeerikust;

Ř Digimeerik -> COM-pordi automaatne tuvastus;

Ř Digimeerik -> Vali COM-port.

Admete kogumine on esitatud teemas: "Juhikaardi lugemine läbi sõidumeeriku ".

Praam – päevase puhkeaja analüüs alustamise ja lõpetamise riigi vahel

Aknas "Seaded " on antud võimalus: Päevaste puhkeaegade analüüs  praamlaeval sõidu

lõpetamise ja alustamise riikide vahel.

art. 34 määrus (UE) nr. 165/2014

Alates "Salvestuslintide, digitaalsete andmete või tõendite estamata jätmise puhul" 2 märtsist

on jagatud iga päeva jaoks eraldi j a näidatud kui lõpuleviimata tegevused:.

Praamil puhkeaja pikkuse tähistamine

"Nädala " graafikus puhkeaja pikkuse tähistamine praamil 24/30 tundi.

Nädalase lühema kui 24 tundi puhkeaja analüüs

Juhi puhkeaeg vähem kui 24 tundi nädalas, kompenseerimata:

· perioodi  analüüsimine,  kus  veel  ei  olnud  lõppenud  hüvitisele  lubatud  aeg  rikkumise

programmi kuvas: Nädalane puhkeaeg lühendatud (24h puuduv aeg);

· analüüsitav periood, mille jooksul möödus rikkumist  kuvava kompenseerimise programmi

ettenähtud aeg: Nädalast puhkeaega lühendatud [] võrra (puuduv aeg kuni 45h).

Analüüs toetub parvlaeva

Praamil puhkamise aeg vähem kui 11h on karistus genereeritud vastavalt  pikima katkematu

puhkeajaga, aga mitte nagu varem puhkeaja koguarvu põhjal.
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Sõiduaeg ööpäevas esinevad kolmes puhkehetkes: 2h + 5h + 3h - sel j uhul  programm  kehtestab
karistuse vastavalt pikimale puhkehetkele, st 5h.

Rumeenia tariif

Lisatud Rumeenia tasumäärad (vaata: "Rikkumised " rumeenia keeles).

Uus, atraktiivne programmi kujundus

· ikoonide paigutus ja välimus on muutunud;

· programmiakna taust on muutunud;

· vahekaardilt  Hetke  kokkuvõte  on  eemaldatud  vaheaegade  ja  puhkeperioodide  alarmi

valik – lisatud on nupp:  akna Praegune puhkeperiood avamiseks;

· eemaldatud on vahekaart: Plaan.

Kompenseerimised

Kui juhil on vähemalt  üks kompenseerimata iganädalase puhkeaja  vähendamine,  kuvatakse

teave vajaliku taastumisaja kohta, taastumisaja võtmise tähtaeg ja puhkeperioodi (9 h,  11 h,

24  h, 45 h)  alguse  kõige  hilisem kuupäev  koos  taastumisajaga  akna  "Hetke  kokkuvõte "

allosas;

Kompenseerimine nädala ja kuu graafikus

Taastumisajaga  puhkeperioodide  puhul  näidatakse  aknas  Valitud  toiming  ka

kompenseeritava puhkeperioodi kuupäeva ja aega.

Valede või kahjustunud failide avamine

Muudeti teadet (kus sisaldub täielikum kirjeldus),  mis  kuvatakse,  kui  kasutaja  püüab avada

kahjustunud näitu või vale faili.

Rikkumised

· lisatud on rikkumiste analüüs: Regulaarsel iganädalasel puhkeajal sisestati kaart:

Ř lisatud on valik: Näita regulaarse iganädalase puhkeaja rikkumise ajal sisestatud kaarti;

· lisatud  on  valik:  Võimalda  iganädalast  puhkeaega  pärast  kuni  12  päeva  (määruse
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1073/2009 art. 29), Minimaalne puhkeaeg erandi korral;

· rikkumiste analüüsile on lisatud valik AETR (2010) - Analüüs vastavalt;

· lisatud on rikkumiste analüüs: Vaheajata tööaja ületamine:

Ř lisatud on valik: Näita vaheajata tööaja ületamisi;

Valikud on näha seadistuste aknas -  Nupp:

Seaded

Rikkumiste analüüsi täpsemate seadistuste alla on lisatud järgmised valikud:

· Alusta rikkumiste analüüsi [] nädalat enne genereeritud perioodi;

· Analüüsi  praamil  liiga  hilja  võetud  regulaarset  igapäevast  puhkeaega  järgmiselt:

("lühendatud puhkeaeg" või "liiga lühikese puhkeajaga seotud rikkumine");

· Pärast  juhikaardi  andmete  lugemist  sisesta  1-minutiline  töö  iga  kohakirje  j a  kaardi

sisestamise/eemaldamise kohta;

Nädalagraafik

Lisatud on meeskonna sündmuste visualiseerimise võimalus (kahekordne horisontaaljoon).

3. Kuidas spikrit kasutada

Et  spikriosa  oleks  lihtsam  kasutada,  on  see  jagatud  TachoScan  Driver’i  süsteemi

põhielementidega  seotud  kategooriateks.  Sel  viisil  on  kasutajal  võimalik  lihtsalt  j a  kiirelt  leida

teavet konkreetse teema kohta, ilma et selleks peaks kogu failist otsima. Teemade loendi lõpus on

esitatud sõnastik programmis ja selles spikriosas kasutatavast sõnavarast.

1. Spikris kasutatavad märgistused:

· Sinine  värv  tähistab  viiteid  akendele,  mis  annavad  konkreetse  teema  kohta  veelgi

üksikasjalikumat teavet.

See kast sisaldab hoiatusi j a märkusi, mida kasutaj a peaks lugema, et vältida soovimatuid probleeme j a/
või andmekadusid.

See kast sisaldab praktilisi nõuandeid, mis muudavad programmiga töötamise lihtsamaks.

See  kast  aitab  programmi  TachoScan  Driver  tööd  paremini  mõista.  See  sisaldab  näiteid  arvutuste,
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konkreetsete suvandite kasutamise j a töötaj a käsitlemise kohta.

2. Mõned laiemad teemad on rühmitatud allteemadeks.Konkreetse teema kohta teabe leidmiseks

võite teha järgmist:

valige keskmine vahekaart pealkirjaga Otsing (Search)  ja  sisestage teemat iseloomustavad sõnad

(nn märksõnad - keywords), seejärel vajutage . Kuvatakse otsitavat nimetust ja kõiki seotud

teemasid sisaldav loend.

Programm otsib põhimõtteliselt täpseid nimetusi – s.t kui sisestate ainult tähe "a", kuvatakse ainult teemad,
mis sisaldavad eraldiseisvat tähte "a". Et otsida sarnaseid, mitte täpseid sõnu, kasutage tärni ( * ). Sel j uhul
kuvab programm ka sarnased tulemused.

Näide: kui sisestada driv*, kuvatakse teemad, mis sisaldavad sõnu driver, drivers, driving jne.

Teine võimalus:

otsige  sõna,  klõpsates  vasakul  pool  olevas  puus  ühel  põhikategooriatest  j a  seejärel  sellele

elemendile suunaval sobival alamkategoorial.

See variant on mõeldud kogenumatele kasutaj atele, kes on programmi põhistruktuuriga j uba tuttavad.

Hetkel avatud spikrileheküljel otsimine:

Pikal spikrileheküljel konkreetse teabe otsimiseks aktiveerige tekstiotsingu suvand, vajutades

 . Kui otsinguaken ei ilmu, klõpsake vasaku hiireklahviga teksti sisaldava akna sees

ja seejärel proovige uuesti klahvikombinatsiooni  .

4. Miinimumnouded

Järgmine  konfiguratsioon on miinimumnõuded  riistvarale,  et  programm  TachoScan  Driver

saaks normaalselt töötada:

· operatsioonisüsteem:  Windows®  XP  SP-3,  Windows®  Vista  SP-2,  Windows®  7  SP-1,

Windows® 8, Windows® 10

+ iga süsteemi jaoks saadaolevad Windowsi uuendused ja parandused;

· Internet Explorer versioon 8 või uuem;

· 1 GHz keskprotsessor;

· vähemalt 512 MB vaba vähemalt;

· 200 MB vaba kettaruumi draiveris, kuhu programm installitakse;

· USB-port – valikulistele seadmetele (juhikaardilugeja);
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· ekraani eraldusvõime 1280 x 768;

5. Programmi aktiveerimine

Pärast  õnnestunud  installimist  tuleb  programm  aktiveerida.  Enne  programmi  käivitamist

ühendage  TachoReader  USB-porti  j a  seejärel  sisestage  juhikaart  (sellele  määratud  litsentsiga)

lugeja pessa ning käivitage programm TachoScan Driver.

Programmi saab aktiveerida kahel viisil:

Aktiveerimine interneti teel

1. Märgistage valik: Aktiveerimine interneti teel.

2. Sisestage programmi ostmisel saadud kood väljale Litsentsikood.

3. Klõpsake nuppu: .

4. Programm aktiveeritakse automaatselt.

Aktiveerimine telefoni teel

1. Märgistage valik: Aktiveerige telefoni teel või sisestage aktiveerimiskood.

2. Sisestage programmi ostmisel saadud kood väljale Litsentsikood.

3. Klõpsake nuppu: .

4. Sisestage oma litsentsinumber kasti Litsentsi number,

1. Võtke tarkvara teenindusega telefoni või e-posti teel ühendust (aadress ja  telefoninumber

antakse aktiveerimisaknas), et saada Aktiveerimiskood.

2. Sisestage saadud kood kasti: Sisestage aktiveerimiskood.

3. Klõpsake nuppu: .

4. Programm aktiveeritakse.

 

Litsentsi üleviimine teise arvutisse (Impordi litsents)

Programmi saab aktiveerida faili abil, kuhu litsents eksporditi.

Litsentsi eksportimine (arvutis, kust litsents üle viiakse):

1. Käivitage prgramm TachoScan Driver.
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2. Avage programmi seadistuste aken - .

3. Valige väljal: Litsentsid juhikaardi number, mille litsentsi tahate eksportida.

4. Klõpsake  ning järgmises aknas valige koht faili salvestamiseks, näiteks väline

salvestusseade, nagu USB. Seejärel klõpsake SAVE.

Litsentsi importimine (arvutis, kus programmi aktiveerite)

1. Ühendage juhikaardilugeja.

2. Sisestage vajalik juhikaart (mille litsentsi eksportisite).

3. Käivitage prgramm TachoScan Driver.

4. Klõpsake programmi aktiveerimise aknas hüperlinki "Impordi litsents" (sinine tekst).

5. Järgmises aknas valige kataloog (nt väline salvestusseade - USB), kus eksporditud litsentsiga

fail asub.

6. Valige fail j a klõpsake OPEN.

7. Programm aktiveeritakse.

Iga  j uhikaardi  j aoks  tuleb  osta  j a  aktiveerida  litsents.  Juhikaardi  lugemisel  kontrollib  programm,  kas
litsents on aktiivne. Kui ei ole, ilmub hüpikaken valikutega litsentsi aktiveerimiseks või ostmiseks (interneti
või telefoni teel).

Kui j uhikaardi number muutub või käivitatakse uus programmiversioon, tuleb osta uus litsents.

6. Esmakordne käivitamine

1. Alustamiseks klõpsake vastavat ikooni töölaual.

2. Andmete  võtmiseks  juhikaardilt  (mille  kohta  on  olemas  litsentsid)  sisestage  lihtsalt  kaart
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lugejasse – programm alustab automaatselt allalaadimisprotsessi.

3. Pärast  andmete allalaadimist  j ätkake andmete analüüsiga –  vt  kirjeldust  allpool  (Programmi

pohiaken ).

7. Programmi pohiaken

1. Akna ülaosas kuvatakse aktiivse litsentsiga juhtide/juhikaartide loend.

Praegust j uhti saab programmi töötamise aj al muuta.

2. Ülemisel parempoolsel tööriistaribal on järgmised ikoonid:

·  - Saada digitaalandmefailid e-kirjaga - juhikaardilt alla laaditud digitaalsete näitude

saatmiseks  e-postiga.  Kui  klõpsate  sellele  ikoonile,  avab  programm  akna  juhikaardi

näidufailide loendiga.

Ř Näitude saatmine  –  märkige  loendis  üleslaaditavad  failid,  sisestage  meiliaadress,  kuhu soovite

näidud saata, ja seejärel klõpsake nuppu: [Saada];

Ř Pärast edukat saatmist märgitakse faili staatuseks saadetud;

·  - Ava  digitaalandmed  failist  -  juhikaartidelt  loetud  andmetega  digitaalsete  failide

avamiseks;

·  - avab spikrifaili;

·  - teave teie programmiversiooni kohta;

·  - programmist väljumine.

3. Akna keskel juhtide loendi all on 4 nuppu:

7.1. Loe juhikaarti

Programm  alustab  automaatselt  andmete  allalaadimist  lugejasse  sisestatud  juhikaardilt.  Kui

programm mingil põhjusel ei hakka andmeid  juhikaardilt  alla  laadima,  saate  allalaadimise  selle

nupu abil käivitada:

· Lugeda  saab  ainult  juhikaarti,  mille  kohta  on  programmil  kehtiv  j a  aktiivne  litsents.

Programm laadib alla ainult viimase 28 + tänase päeva andmed;

· Pärast õnnestunud allalaadimist kuvatakse aken: "Hetke kokkuvõte ".

Lugemine õnnestub, kui vähemalt 1 päev kaardil j ääb vahemikku eelnevad 28 päeva pluss täna.

11
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7.2. Juhikaardi lugemine läbi sõidumeeriku

Võimaldab alla laadida juhikaardi sõidumeerikusse sisestatud andmeid ülekandekaabli abil:

TachoUSB.

Esimesel  TachoUSB  kaabli  ühendamisel  arvutiga  (laptopiga)  Windows®  läbib  see  automaatselt
paigaldamise.

1. Juhul kui oled ühendanud juhikaardi laptopi lugejaga – üheda see lahti.

Andmete laadimine (toimib sõidukil):

2. Keera  süütevõti  asendisse  nr  II  (süüde)  —  süttivad  tuled  armatuurlaual  (sõidumeeriku

sisselülitamine).

3. Aseta juhikaart  avasse  nr 1 või  nr 2  sõidumeerikus  —  oota,  kuni  sõidumeerik end  täielikult

sisestatud kaardiga seob (riigi registreerimine jne.).

Vastavalt määrusele 1266/2009 on j uhikaardi lugemine ilma firma kaardita võimalik alates 2011 oktoobrist
registreeritud  sõidukitele  paigaldatud  sõidumeerikust.  Vastavalt  nendele  firmakaardita  sõidumeerikust
j uhikaardi lugemise reeglite muutustele:

- Stoneridge SE5000 versioonilt 7.3
- VDO 1381 versioonilt 1.4
- EFAS versioonilt 4.

4. Üheda laptop digitaalse sõidumeerikuga, kasutades TachoUSB kaablit.

Pesa arukoht sõidumeerikul — vaata: sõidumeeriku kasutusj uhendit.

5. Vajuta nupul: Juhikaardi lugemine läbi sõidumeeriku, et alustada andmete edastamist./

Ohutuse tagamiseks j a kogutud andmete õigsuse tagamiseks soovitame, et j uhikaardi lugemine toimuks
sõi-duki seisaku aj al.

Juhikaardi esimesel lugemisel valitud  digitaalsest sõidumeerikust võib  programm  kuvada  sõidumeeriku
aj a uuendamise akna (vaata: "Seaded -> Seadista aeg digitaalsest sõidumeerikust ")  - sisestada  tuleb18
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sõidumeeriku aeg, et programmi andmed oleksid õigesti kuvatud.

6. Peale  edukat  andmete  lugemise  programm  avab  akna:  "Hetke  kokkuvõte "  (juhikaardi

lugemine on lõpetatud).

7.3. Hetke kokkuvõte

See aken sisaldab järgmisi andmeid:

1. kui palju vaheajata  sõiduaega on juhil j äänud, ööpäevane ja  iganädalane  sõiduaeg  ning  kui

palju ööpäevaseid pikendusi on sellel nädalal 10 h kohta jäänud;

2. kui  palju  aega  on  juhil  j äänud  kuni  kohustusliku  puhkeajani  (ööpäevane  ja  iganädalane

puhkeaeg)  ning kui  palju lühendatud  ööpäevaseid  ja  iganädalasi  puhkeperioode  on jäänud

kuni 9 h viimasest iganädalasest puhkeperioodist (ei kehti meeskonna kohta);

3. milline  on praegune  puhkeaeg  ja  kui  palju puhkust  on  vaja  –  vaheaeg  15,  30,  45  minutit,

ööpäevane puhkeaeg 9 h ja 11 h, iganädalane puhkeaeg 24 h ja 45 h.

4. Lüliti /  (ühe juhi  /  meeskonna  analüüs)  –  vaikimisi  põhineb lüliti  seadistus  eelmise

päeva kirjel.

5.  - avab arvuti aja j a digitaalse sõidumeeriku aja sünkroniseerimise akna.

6. Rikkumiste arv: - arvutatakse juhi skaala põhjal viimase 28 päeva rikkumiste kohta.

7.  - avab akna: "Rikkumised ".

8.  -  avab  vahekaardi  Praegune  puhkeperiood,  kus  kuvatakse   aeg,  mis  on  jäänud

puhkeperioodi lõpuni (15, 30, 45 min)  /  igapäevase puhkeaja  lõpuni (9,  11 h)  /  iganädalase

puhkeaja lõpuni (24, 48 h).

Kompenseerimised

Taastumine kuvatakse, kui juhil on vähemalt üks iganädalase puhkeperioodi lühendamine, mida

pole kompenseeritud.

Alusta puhkeajaga – see on tähtaeg, mil peaks algama puhkeaeg (9 h, 11 h, 24 h või 45 h), mis

kombineeritakse taastumisajaga.

 

7.4. Nädalagraafik

Nädala graafikus saadaolevad suvandid:

13
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Märgistus

Vahekaardil  Märgistus  graafiku vasakpoolses  osas  väljal  Valitud  toiming  näidatakse

teavet sündmuse kohta, millele osutab hiir (joonis allpool).

Kindlaksmääratud alal

Vahekaardil  Märgistus  graafiku  vasakpoolses  osas  väljal  Kindlaksmääratud  alal

näidatakse valitud perioodi kokkuvõtet. Perioodi  valimiseks  klõpsake  pildialal  j a  valige  kaks

joont (joonis allpool), mis tähistavad algust ja lõppu.

Jooni saab nihutada, hoides all vasakpoolset hiireklahvi,  samal ajal kui kursor on joone kohal

(joonis allpool). Kui klõpsate graafikul uuesti, nihutatakse teine joon uude kohta, mida näitab

hiirekujutis.

Kui valitud ala on suurem kui ekraanil kuvatav graafik  või kui valimise aj al esineb  muid probleeme,
saab ala valimisel kasutada hüpikmenüüd.

Algusala määramine – paremklõpsake valitud asukohal j a valige hüpikmenüüst Määra algus.

Lõpuala määramine − paremklõpsake valitud asukohal j a valige hüpikmenüüst Määra lõpp.

Graafiku  kohal  on  suvand  Paiguta  märgistusjoon  toimingute  äärele  –  kui  j oon  nihutatakse
sündmuse  alguse  või  lõpu  lähedale,  võimaldab  see  lohistada  j oone  automaatselt  sündmuse
algusesse või lõppu.
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Kokkuvõte ja legend

Kolmandas aknas – Kokku – on järjekorras kokku võetud juhi nädala graafiku sündmused:

- sõiduaeg, - tööperioodid, - saadavaloleku perioodid, -  parkimistunnid,  -  jõudeajatunnid,  -

vaheajatunnid, - eemaldatud kaardiga tunnid.

Neljandas aknas Legend kuvatakse legend.

Rikkumiste visualiseerimine

Lisaks  lineaarsele  visualiseerimisele  näitab  graafik ka  kohti,  kus  esinesid  liigse  sõiduaja  või

lühendatud puhkeajaga seotud rikkumised.

Liigse sõiduajaga seotud rikkumised on näidatud graafiku ülaosas.

Puhkeperioodide lühendamisega seotud rikkumised on näidatud graafiku allosas.

Rikkumiste tähistus on esitatud vahekaardil Legend ekraani parempoolses osas.

Vahekaart "Päevi"

Vahekaardil Päevi on esitatud nelja põhisündmuse koguinfo (sõit, töö, saadavalolek, puhkeaeg)

eraldi iga päeva kohta.

Graafiku printimine

Graafikut  saab  printida.  Kui  klõpsate  nupule:   kuvatakse  järgmiste  valikutega

rippmenüü:

· Prindi nähtav nädal - kuvab hetkel nähtava nädala printimise eelvaate;

· Prindi  valitud  nädalad  -  kuvab  hetkel  valitud  nädalate  (vt  eestpoolt  teemat

"Kindlaksmääratud alal") printimise eelvaate;
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· Prindi  kogu  periood  -  kuvab  vaikimisi  kontrolli  alla  kuuluvate  nädalate  printimise

eelvaate;

  - graafikul sisse või välj a suumimine.

 - graafiku vaikesuurusele naasmine.

7.5. Rikkumised

Praeguse  juhi  rikkumised  esitatakse  aknas  automaatselt  ajavahemiku täna  + viimased  28

päeva kohta.

Akna elemendid:

·  (Prindi aruanne) - avab prinditavate andmete eelvaate akna;

·  - avab "Nädalagraafik ";

 Nupp:

Analüüs vastavalt

Valige, kas andmeid tuleb kontrollida AETR-kokkuleppe (2010)  või  määruse  nr 561/2006

alusel.

Näita riigi puudumist ööpäevase sõidu rikkumiste alguses või lõpus

Kui  see  suvand  on valitud,  kontrollib  programm,  kas  juht  on  sisestanud  nõuetekohaselt

lähte- ja sihtkohariigi.

Näita lõpuleviimata tegevustega seotud rikkumisi

Kui see suvand on valitud, esitatakse rikkumised iga kalendripäeva kohta, kus on puuduvate

andmetega perioode.

Kui antud päeva kohta välj astati j uhiloa puudumise teade, tehke rikkumisel paremklõps j a valige
rippmenüüst valik  Mul  on  atesteerimine  –  programm  muudab  rikkumise  värvi  roheliseks  j a
trahviks seatakse 0.

Näita regulaarse iganädalase puhkeaja rikkumise ajal sisestatud kaarti

13
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Kuvab/peidab  rikkumise,  mille  puhul  juhikaarti  ei  eemaldatud  sõidumeerikust  kogu

regulaarse iganädalase puhkeperioodi (kestusega vähemalt 45 h) kestel.

Võimalda iganädalast puhkeaega pärast kuni 12 päeva (määruse 1073/2009 art. 29)

suvand  valitud  -  analüüsimisel  ei  võta  programm arvesse  määruse  nr  1073/2009

artiklis 29 sätestatud erandit.

Näide:  määruse  (EÜ)  nr  561/2006  nõuetele  vastavate  regulaarsete  iganädalaste

puhkeperioodide graafik:

suvand  valimata  -  kui  kuni  6  päeva  jooksul  ei  ole  korralikku  puhkeperioodi

(regulaarset või lühendatut),  otsib programm puhkeperioodi kestusega vähemalt  69

tundi  (regulaarne  +  lühendatud)  kooskõlas  määruse  nr  1073/2009  artiklis  29

sätestatud erandiga.

Näide:  määruse  (EÜ)  nr  1073/2009  nõuetele  vastavate  regulaarsete  iganädalaste

puhkeperioodide graafik:

Näita vaheajata tööaja ületamisi
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Programm kontrollib, ega juht ei ületanud katkematu tööaja piirangut.

 

· väli: Näita rikkumisi tüübi alusel - võimaldab rikkumiste loendit filtreerida;

Paks punane kiri tähistab kõige tõsisemaid rikkumisi rikkumiste loendis;

· loendi all on nupp: - klõpsake seda kõige tõsisemate rikkumiste kuvamiseks.

Määrus 1071/2009, IV lisa

Artikli 6 lõike 2 punktis a osutatud kõige raskemad rikkumised
1.
a) 6-päevase või 14-päevase maksimaalse sõiduaj a ületamine 25 % võrra või rohkem;
b)  maksimaalse igapäevase sõiduaj a ületamine igapäevase tööperioodi j ooksul 50 % võrra  või  rohkem,
ilma vähemalt 4,5-tunnist puhkepausi või katkematut vaheaega võtmata.

7.6. Seaded

Klõpsake seda, et kuvada aken Seaded, mis sisaldab järgmisi suvandeid:

Keel

Valige programmis kuvatava teksti keel.

Ajavöönd

Digitaalne  sõidumeerik  salvestab  kõik  sündmused  UTC-aja  järgi.  Seega  salvestatakse

digitaalsetelt  sõidumeerikutelt  j a  juhikaartidelt  alla  laaditud  failides  sisalduvad  sündmused

samuti UTC-aja järgi.

See suvand võimaldab nihutada salvestatud sündmuste aega mis tahes väärtuse võrra. Näiteks

kui teete õige seadistuse GMT-aja saamiseks, salvestatakse programmis sündmuste aeg Poola

aja järgi.

Digitaalandmete kaust

Seda suvandit  kasutatakse selleks,  et  määrata kaust,  kuhu programm salvestab  juhikaartidelt

alla  laaditud  andmed.  Peate  seadistama  raja  tagamaks,  et  programmil  on  failide

salvestamiseks vaba ruumi. Selle muutmiseks klõpsake nuppu .

Uuendus

Kontrolli automaatselt uuenduste saadavalolekut
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Iga  kord,  kui  programmi  käivitate,  kasutab  see  internetiühendust  kontrollimaks,  ega

programmist pole saadaval uut versiooni.

Kui saadaval on uuendused,

· küsi, mida edasi teha, – kui valite selle suvandi, kuvab programm vastava dialoogi,

kus küsitakse, kas soovite programmi uut versiooni alla laadida ja installida;

· laadi uuendused automaatselt  alla ja installi –  programm laadib  uue  versiooni

alla ja installib selle ilma teavitamata.

Litsentsid

See  vahekaart  võimaldab  litsentse  failist/faili  importida  ja  eksportida,  näiteks  installida

programmi teise arvutisse.

Seadista aeg digitaalsest sõidumeerikust

Avaneb aken:

Sisestada tuleb õige sõidumeeriku aeg, et programmi andmed oleksid õigesti kuvatud.

See  aken  võib  olla  programmi  poolt  automaatselt  avatud  esimesel  "sõidumeerikult  j uhikaardi
lugemisel ".

Digimeerik

12
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COM-pordi automaatne tuvastus

Peale TachoUSB ülekandekaabli ühendamist tuvastab programm automaatselt COM pesa,

millese on seade ühendatud.

Vali COM-port

Kui  mingil  ettenägematud  põhjused  programm  automaatselt  ei  tuvasta  COM  pesa

arvutiga, TachoUSB kaabli abil ühendamisel (vt eespool), võib seda teha käsitsi.

Muuda rikkumiste analüüsi põhjalikke seadistusi:

Mitme juhiga soit

Mitme juhiga soidu kinnitamisel ignoreeri järgmisi sündmusi

Lühikeste meeskonnaväliste sündmuste eiramine – oluline valik kaardi lugemisel, kus juhtide

kaartide vahetamisel esineb lühikesi meeskonnaväliseid sündmusi.

Noua teise juhi kohalolekut tunni jooksul alates:

Meeskonna sõidutsükli alustamiseks peab teine  juht  istuma  sõidukis  vähemalt  ühe  tunni.

Valige, millisest tegevusest alates hakatakse aega mõõtma:

· mis tahes esimene tegevus päevase soiduaja jooksul;

· esimene soitmine päevase soiduaja jooksul;

Rikkumiste analüüsi valikud

Alusta rikkumiste analüüsi [] nädalat enne genereeritud perioodi

Selle  valikuga  saate  pikendada  rikkumiste  analüüsi  perioodi,  mis  on  eriti  kasulik

iganädalaste puhkeperioodide kontrollimisel.

Aktsepteeri päevase puhkeperioodina puhkust kestusega vähemalt:

Programm sulgeb ööpäevase sõiduperioodi, kui ööpäevane puhkeperiood kestab vähemalt

(valige sobiv variant):
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· 7 tundi;

· 9 tundi;

Analüüsi liiga lühikesi puhkeaegu täpselt 24-/30-tunnistel perioodidel - Juhend nr 7

suvand  valitud  -  kui  juht  ei  võta  vähemalt  9  tundi  kestvat  päevast  puhkehetke,

vastavalt  Euroopa Komisjoni juhendi  programmile  nr 7  (Maanteevedusid  Käsitlevad

Sotsiaalõigusnormid Määrus  (EÜ)  nr 561/2006,  direktiiv  2006/22/EÜ,  määrus  (EL)  nr

165/2014)  seab  jäigad  24  või  30  tunnilised  perioodid  ja  igas  neis  otsib  lühimat

igapäevast puhkeaja rikkumist;

Kui 30 tunni perioodil hinnatakse kõik  sammud (sõltuvalt seadetest)  ühiselt, kasutatakse
30 tunnilist programmi, muudel j uhtudel 24-tunnist perioodi.
Meeskonna tegevuse mõj u seaded raamistikus: "Mitme j uhiga soit " (kirj eldus allpool).
Kui  24/30  tunnilise  perioodi  j ooksul  esineb  mitu  seisakut,  siis  kasutatakse
analüüsimiseks kõige pikem seisaku vahemik.

suvand valimata - j ärgmise 24/30 tunnilise perioodi hinnangud algavad puhkepäev/

nädala lõpus.

Tükelda päevast soiduaega nädala lopus

Olukorras, kus 2 nädala jooksul on 5 üle 9-tunnist ööpäevase sõiduaja  ületamist  ning kaks

ületamist toimuvad esimesel nädalal, j ärgmised kaks teisel nädalal j a viies nende nädalate

vahetusel, teeb programm järgmist:

suvand valitud - ei näita rikkumist;

suvand valimata - näitab rikkumist.

See valik kehtib määruse 561/2006 artikli 6 lõike 1 kohta:

20
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1. Ööpäevane sõiduaeg ei tohi ületada üheksat tundi.
Mitte rohkem kui kaks korda ühe nädala j ooksul võib seda aega pikendada 10 tunnini.

Lisa kättesaadavuse aeg 45-minutilisse vaheaega

See valik kehtib ainult ühe juhiga sõitmise puhul:

suvand valitud - saadavaloleku perioodid võivad sisalduda vaheajas;

suvand valimata - saadavaloleku perioodid ei sisaldu vaheajas.

Iga 45-minutiline paus lõpetab pideva sõitmise perioodi

Selle suvandi valimisel sulgeb programm –  nagu ka eelmiste versioonide puhul –  pideva

sõiduaja pärast igat 45-minutilist vaheaega. Kui see suvand ei ole valitud, võtab programm

katkematu sõiduaja (määruse nr 561/2006 kohaselt)  kokku ja  optimeerib seda, et  näidata

võimalikult vähe rikkumisi.

9-tunnine puhkeaeg lõpetab sõiduperioodi selle suvandi valimisest hoolimata.

Nõua kõigi vähendatud nädalaste puhkeaegade kompenseerimist

Nädala näide:

suvand valitud - TachoScan Driver valib kõigi kahenädalasel perioodil 24 h kuni 45 h

kestvate  puhkeaegade  hulgast  minimaalse  arvu  puhkeaegu,  et  tagada  seaduse

järgimine  (eelkõige  selle  nõude  järgimine,  et  eelmise  ja  j ärgmise  iganädalase

puhkeaja  vahel ei tohi olla  üle 6 päeva/24 h perioodi)  ning  otsib  võimalust  nende

kompenseerimiseks.

Pärast programmi tekitatud tõlgendust:
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suvand valimata - analüüsimisel valib programm kõigi kahenädalasel perioodil 24 h

kuni 45 h kestvate puhkeaegade hulgast ühe optimaalse ja  otsib võimalust  selle ühe

puhkeaja kompenseerimiseks. Ülejäänud lühendatud iganädalased puhkeajad ei vaja

kompenseerimist.

Pärast programmi tekitatud tõlgendust:

Nõua vähendatud nädalaste puhkeaegade kompenseerimist, et täita järgmise nädalase

puhkeaja kuue 24 h perioodi jooksul toimumumise nõuet

See suvand toimib sarnaselt eelmisega. Ainus erinevus on see, et  programm nõuab ainult

selliste iganädalaste puhkeaegade kompenseerimist, mis vastavad nõudele, et  iganädalast

puhkeaega alustatakse 6 24-tunnise perioodi jooksul.

Analüüsi praamil liiga hilja võetud regulaarset igapäevast puhkeaega järgmiselt:

Ööpäevast puhkeperioodi parvlaeval ei saa lühendada.
Regulaarse puhkeperioodi parvlaeval võib j agada 3 h j a 9 h perioodideks.

Analüüsi illustreerib päeva näide:
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Joon. Näide päevast, mil regulaarne ööpäevane puhkeperiood parvlaeval võeti liiga hilj a.

Sõltuvalt allpool tehtud valikust on analüüsi tulemus järgmine.

lühendatud puhkeaeg

Programm järgib lühendatud ööpäevase puhkeperioodi standardit.

Joon. lühendatud puhkeaeg - analüüsi tulemus.

liiga lühikese puhkeajaga seotud rikkumine

Programm nõuab regulaarset ööpäevast puhkeperioodi (11 h).

Joon. liiga lühikese puhkeajaga seotud rikkumine - analüüsi tulemus.

Päevaste puhkeaegade analüüs praamlaeval sõidu lõpetamise ja alustamise riikide vahel

Võimaluste toimeviis on illustreeritud järgmise näitega:
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suvand valitud - programm, nagu pealkirjas märgitud, alustab puhkehetke analüüsi

sihtkohariigi märkimisega ja lõpeb päritolumaa märkimisega.

Juhul,  kui  riik  asub  tegevuse  "keskel"  (näiteks:  lõpetamise  riik  -  joonis  allpool)

programm ühendab endas kogu sündmuse analüüsi.

suvand valimata  - programm aktsepteeris analüüsi käigus: seisak 2:07,  sõidu osa

esimene  katkestatud  puhkehetk,  teine  seisak  0:39,  j ärgmine  sõidu  osa  teine

katkestatud puhkehetk ja seisak 8:05. Seisakute summa on väiksem kui 11h (2:07 +

0:39  +  8:05  =  10:51)  –  sellises  olukorras  arvestas  programm  pikimat  ööpäevast

puhkepausi seisakut 8:05, mida kuvatakse liikuma hakkamisena.

Üleval  näha  võimaluste  märkimine  võib  parandada  laeval  puhkamise  analüüsi  -  see  sõltub
õigetest algus- j a lõpuriigi kannetest.
Kui algus- j a lõpuriik on valesti märgitud, soovitame märkida seda võimalust.

Juhikaart

Pärast juhikaardi andmete lugemist sisesta 1-minutiline töö iga kohakirje ja kaardi

sisestamise/eemaldamise kohta

Rikkumiste  analüüsimisel  käsitletakse  juhikaardi  iga  sisestamist/eemaldamist  või  riigi

sissekande tegemist vaheajal või ööpäevase/iganädalase puhkeperioodi ajal j ärgmiselt:
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suvand valitud - programm käsitleb seda vaheaja/puhkeperioodi katkestamisena;

suvand  valimata  -  programm  eirab  seda  (ei  pea  vaheaja/puhkeperioodi

katkestamiseks).

8. Lisateave

8.1. Ettevottest INELO

INELO

ul. Karpacka 24/U2b

43-300 Bielsko - Biała

POLAND

e-post: biuro@inelo.pl

tel.: +48 33 496 58 74

faks.: +48 33 496 58 71 (111)

www.inelo.pl

8.2. Tugi ja teenindus

Programmi tõrgete või programmi kasutamisega seotud probleemide korral võtke ühendust

teenindusega.

mailto:biuro@inelo.pl
http://www.inelo.pl
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INELO

SERWIS

e-post: serwis@inelo.pl

tel.: +48 33 496 58 74

8.3. Programmi kopeerimine

Litsentsiõiguste täpne kirjeldus on esitatud programmiga kaasasoleval sertifikaadil.

Programmi kopeerimine j a levitamine ilma ettevõtt INELO  teadmata j a nõusolekuta on litsentsiõiguste
rikkumine.
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